Print Form

Mod.

Oficina Local d’Habitatge
Borsa de Mediació pel Lloguer Social
Vilanova i la Geltrú
FORMULARI DE PRE-OFERTA
DADES DE L’OFERE
L’OFERENT D’HABITATGE

Nom: ............................................................................................................................................
DNI/NIE .......................................................................................................................................
Telèfon/s:......................................................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................................................
Adreça de contacte:.....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Propietari/a

Usdefructuari/a

Apoderat/da

Autoritzat/da

DADES DE L’HABITATGE OFERTAT

Zona/barri: ...................................................
Adreça: ....................................................................................................................................
Alçada planta:................. Ascensor? Sí

Metres: ................. m²

No

Any de construcció: ...................
Nº de dormitoris: ....................... Nº de banys: .......................
Disposa de mobiliari?

Sí

Renda:................... €/mensuals

No
Comunitat: Inclosa /A part ..................€

Data darrera ocupació:.....................................

Signatura:

A Vilanova i la Geltrú, .................. de ....................................... de 20

06-2013

Observacions
Observacions:

DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ APORTAR:
Per tal de procedir a concertar una visita al seu habitatge, ens haurà d’apo
d’aportar:
rtar:
- Aquest formulari degudament complimentat i signat.
- Fotocòpia del DNI del/ls propietari/s.
- Fotocòpia de l’escriptura de compravenda de l’habitatge.
- Cèdula d’habitabilitat de l’habitatge, o comprovant de que s’està tramitant.
- Certificat d’eficiència
d’eficiència energètica de l’habitatge, o comprovant de que s’està tramitant.

•

Un cop realitzada la visita de l’habitatge, es farà una taxació on s’indicarà una
proposta de renda mensual de lloguer,
lloguer, en funció de l’estat de conservació de
l’habitatge, de la ubicació
ubicació i serveis disponibles, i d’altres factors diversos.

•

Si vostè/s accepten dita proposta, es procedirà a la inscripció del seu habitatge dins
la Borsa de Lloguer,
Lloguer, a través de la signatura d’un document d’encàrrec de gestió.
En aquest moment,
moment, vostè ens
ens haurà de facilitar un
un joc de claus de l’habitatge a fi
que poder mostrarmostrar-lo a possibles llogaters/es.

•

Un cop trobem una persona interessada, ens posarem en contacte amb vostè/s per
informar--los de la
iniciar els tràmits de signatura del contracte de lloguer i informar
documentació requerida a tal efecte.

D’acord amb el que disposa la LOPD, l’ informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer del que
n’és responsable l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la finalitat de gestionar la seva oferta d’habitatge a l’àmbit de les
polítiques d’habitatge social.
Mitjançant la signatura del present document atorga el seu consentiment per poder tractar les seves dades personals amb la
finalitat de gestionar l’adjudicació del seu habitatge a una persona inscrita a la borsa de lloguer social com a sol·licitant, i de
gestionar la relació contractual una vegada aquest habitatge hagi estat assignat o adjudicat.
L’informem que en qualsevol moment pot exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades.

